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Kategorier:

Sabrina

Hej Sabrina
-

Se § 4.2 i vedtægterne
Opkræves pr. kvartal.
De enkelte medlemmer hæfter subsidiært, personligt og proratarisk i forhold til fordelingstal for
foreningens forpligtelser overfor tredjemand.
Afventer det fra bestyrelsen.
Afventer den nyeste police fra Codan
Der er ikke lavet udkast til regnskab for 18 eller budget for 19 endnu.

Med venlig hilsen
Emilie Løfsted Christensen
Administrator
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Denne mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis De ikke er rette modtager, bedes De omgående underrette os, og derefter
slette e-mailen og enhver vedhæftet fil uden at videregive oplysninger om indholdet. På forhånd tak.
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Hej Emilie
Jeg har nogle spørgsmål til det fremsendte:
-

Fordeles fællesudgifterne efter det tinglyste 49/1140 eller det administrative 49/1114 fordelingstal?
Betalinger til ejerforeningen er ikke oplyst om det er pr. kvartal eller på månedsbasis?
Hvordan hæftes der for fællesgælden, når lejligheden ikke deltager i lånene?
Referatet fra det ekstraordinære generalforsamling afholdt d. 12.06.2018 ses ikke på hjemmesiden, hvorfor
vi imødeser dette fremsendt.
Desuden er den foreliggende forsikringspolice fra 2016 gyldig i et år, jf. s. 3 på policen. I bedes bekræfte, at
forsikringen fortsat er gældende og at der ikke er foretaget ændringer heri.
Til slut skal vi venligst høre, om der er lavet et udkast til regnskabet for 2018/budget 2019? Såfremt der er,
kan vi da modtage en kopi heraf?
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